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OBĚTI

Khaled el Masri

Německý občan Khaled el Masri odjel koncem roku 2003 autobusem z německého •
Ulmu na krátkou dovolenou do Skopje v Bývalé jugoslávské republice Makedonii 
(FYROM). Dne 31. prosince byl na hranici mezi Srbskem a FYROM zadržen. Podle 
jeho výpovědi jej pohraniční policie Bývalé jugoslávské republiky Makedonie předala 
místním tajným službám, které ho tři týdny zadržovaly a vyslýchaly v jednom skopském 
hotelu. Dne 23. ledna 2004 jej převzala CIA a na palubě vlastního letadla Boeing 737 
N313P přepravila do Afghánistánu. V Afghánistánu byl el Masri více než čtyři měsíce 
držen v izolaci. El Masri uvedl, že v době, kdy byl zadržován, jej pětkrát ve vězení nav
štívil nějaký rodilý Němec, který se představoval jako „Sam“. Tentýž „Sam“
doprovázel el Masriho při jeho zpátečním letu do blíže neurčené oblasti, která se 
nachází někde na albánském území nebo nedaleko hranic s Albánií. Datum jeho příjezdu 
do Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a odjezdu z ní dokládají vstupní a výstupní
razítka v jeho pase.
Dne 9. listopadu 2005 zahájil mnichovský státní zástupce Martin Hoffman vyšetřování. •
Podle Hoffmana „neexistují důvody, proč nevěřit, že el Masri říkal pravdu“.
http://service.spiegel.de/cache/international/spiegel/0,1518,341636,00.html
Předběžný rozbor izotopů z vlasů el Masriho a rozbory vycházející z jeho lékařských vy•
šetření dokazují, že v uvedené době tento muž skutečně žil v zajetí v Afghánistánu.
http://reasonablereflection.net/1048
Dne 5. prosince 2005 kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že USA uznaly omyl, •
kterého se v případě el Masriho dopustily.
http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120600083.html
V reakci na příslušné dotazy orgány USA tento případ nikdy nepotvrdily, ani nepop•
řely. http://www.commondreams.org/headlines05/1109-10.htm
Dne 14. prosince německý ministr vnitra Wolfgang Schauble vystoupil před •
Parlamentem a potvrdil, že jeho předchůdce Otto Schilly byl o této události informován 
bývalým velvyslancem USA v Berlíně Danielem Coatsem. „Velvyslanec sdělil, že se el 
Masrimu omluvili a on je ujistil, že za určitou finanční náhradu bude mlčet,“ řekl 
Schauble Parlamentu. El Masri popřel, že by dostal nějaký finanční obnos či slíbil, že 
bude mlčet.
http://www.mindfully.org/Reform/2005/Khaled-el-Masri-Rendition17dec05.htm
Dočasný výbor TDIP el Masriho vyslechl dne 13. března 2006.•

Maher Arar

Kanadský občan Maher Arar žije v Kanadě od roku 1987. Je ženatý, má dvě děti a •
vysokoškolský diplom v oboru výpočetní technika. Při návratu z dovolené v Tunisku 
v září 2002 byl zadržen na Kennedyho letišti v New Yorku, kde přestupoval na let do 
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Kanady. Byl obviněn ze spojení s organizací Al-Káida, zatčen a 13 dní zadržován. Dne
8. října 2002 mu byl předán příkaz k vyhoštění vydaný imigračním soudem: po předání
skupině agentů CIA byl Arar přepraven letounem Gulfstream do Jordánska. Před tím, 
než dorazilo do Ammánu, přistálo letadlo na římském letišti Ciampino, aby doplnilo 
palivo (jak potvrzují letové záznamy agentury Eurocontrol a výpověď samotného 
Arara). http://www.statewatch.org/cia/documents/flights-eurocontrol.pdf
V Ammánu Arara převzali agenti jordánských bezpečnostních složek a převezli jej na •
hranice se Sýrií, což je země jeho původu. Po necelých 24 hodinách se ocitl ve vězení
v Damašku pod dohledem syrských bezpečnostních složek.
Po roce fyzického i psychického týrání byl Maher Arar propuštěn, aniž by proti němu •
bylo vzneseno jakékoliv obvinění. Dnes žije na svobodě v Kanadě.
Dne 5. února 2004 zřídila kanadská vláda vyšetřovací komisi vedenou soudcem •
O’Connorem, která měla prošetřit jednání kanadských úředníků v Ararově případě. 
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/mini/CTVNews/20040730/arar_judge_040729/
Canada?s_name=&no_ads
V říjnu zpráva O’Connorovy komise potvrdila, že Arar byl v Sýrii mučen, že z hlediska •
zdravotního se zotavil, ale trpí dosud psychickými potížemi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar
Dočasný výbor TDIP Mahera Arara vyslechl dne 23. března 2006.•

Abu Omar

Egypťan Hassan Mustafa Osama Nasr, známý také pod jménem Abu Omar, byl •
milánským imámem. Poté, co jeho islámská organizace byla v 80. letech v Egyptě
postavena mimo zákon, dostal v Itálii politický azyl. Dne 17. února 2003, v okamžiku, 
když byl na cestě do mešity k poledním modlitbám, unesla Abu Omara CIA. Od toho 
dne o něm více než rok nebyly žádné informace. Po třinácti měsících telefonoval 
z Egypta příbuzným a přátelům do Milána: vyprávěl, že jej unesli agenti CIA, že byl 
letecky přepraven do Egypta a krutě mučen egyptskou tajnou službou. Tvrdil, že byl 
propuštěn na základě nařízení egyptského soudce pro nedostatek důkazů svědčících 
proti němu. Zanedlouho po těchto telefonátech byl opět zatčen.
V červnu 2005 soudce Guido Salvini podepsal na žádost zástupce prokurátora Pietra •
Spatara zatykače na 22 občanů USA údajně odpovědných za to, že jménem CIA 
zorganizovali a zrealizovali únos Abu Omara. Operaci pravděpodobně řídil Robert 
Seldon Lady označovaný za vedoucího úřadovny CIA v Miláně.
Podle procesní dokumentace byl Omar odvezen vozidlem z Milána na základnu NATO •
v Avianu a odtud přepraven letecky do německého Ramsteinu. Po přestupu na palubu 
jiného letadla (letounu Gulfstream IV s poznávací značkou N85VM) byl přepraven do 
Káhiry a předán egyptské policii. Egypt dosud odmítá reagovat na žádosti italských 
soudců o informace.
Italská vláda prohlásila, že jí o únosu nebylo nic známo. Totéž výboru TDIP dne 6. b•
řezna 2006 potvrdil i generál Pollari, ředitel italské vojenské, zpravodajské a bezpe
čnostní služby (SISMI).
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Al Zeri a Ahmed Agiza

Dne 18. prosince 2001 obdržela švédská vláda od CIA informace o dvou egyptských o
občanech Ahmedu Agizovi a Mohammedu al-Zarim, kteří žijí v Švédsku od roku 2000 
a požívají tam statutu politických uprchlíků. Následující noci byli tito dva Egypťané
vyhoštěni, převezeni policií na stockholmské letiště a předáni do rukou agentů CIA. 
Svlečeni do naha, spoutaní a omámeni narkotiky byli Agiza a al-Zari dopraveni na 
palubu tryskového letounu Gulfstream (poznávací značky N379P), který patří spole
čnosti Premiere Executive Transport Services, tedy první v řadě společností ovládaných 
CIA. V Káhiře oba zadržené převzala egyptská policie.
Po několikaměsíčním věznění a mučení byli Agiza a al-Zari díky nátlaku švédské vlády o
postaveni před soud. Agiza byl odsouzen k pětadvacetiletému trestu odnětí svobody za 
činy spojené s jeho předchozím působením ve fundamentalistické islámské skupině
v Egyptě. Al-Zari byl však zproštěn viny a propuštěn. Nyní žije pod ustavičným 
dohledem u Káhiry.
Do případu zasáhl švédský ombudsman a parlamentní ústavní výbor, který švédskému o
parlamentu předložil zprávu, v níž se mimo jiné poznamenává, že mezinárodní úmluvy 
zakazují vyhoštění podezřelých osob do země, v níž by mohly být podrobeny mučení. 
Výbor navíc kritizuje, že švédská vláda nepodnikla konkrétní kroky a nezasadila se o 
uplatnění doložky o zárukách. Zasáhla až s velkým zpožděním, kdy oba zadržení již byli 
vystaveni mučení.
Výbor TDIP vyslechl dne 23. března Kjella Jonssona, právního zástupce Mohammada •
al-Zariho, a dne 4. května 2006 švédského ombudsmana Matse Melina.

„Šest Alžířanů“

V noci ze 17. na 18. ledna 2002 převzala bosensko-hercegovinská policie šest •
bosenských občanů a obyvatel alžírského původu žijících v Bosně a Hercegovině
(konkrétně to byli: Bensayah Belkacem, Hadj Boudellaa, Saber Lahmar, Mustafa Ait 
Idir, Boumediene Lakhdar a Mohamed Nechle) ze sarajevského vězení a předala je 
Spojeným státům americkým. následně byli dopraveni do tábora X-Ray v Guantánamu 
na Kubě.
K převozu došlo den poté, co Nejvyšší soud Bosny a Hercegoviny vydal příkaz k jejich •
propuštění z vyšetřovací vazby. Tímto převozem bylo navíc porušeno rozhodnutí
bosensko-hercegovinského senátu pro lidská práva o tom, že čtyři z dotyčných mužů
nemají být do USA převezeni.
Od té doby jsou muži údajně drženi na základně v Guantánamo Bay.•
Výbor TDIP vyslechl dne 25. dubna 2006 bývalou předsedkyni bosensko-•
hercegovinského senátu pro lidská práva Michèle Picardovou a předsedu Bosensko-
hercegovinského helsinského výboru Srdjana Dizdareviće.


